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LAG- OCH EK0NOMIUTSKOTTETS 

,BETÄNKANDE nr gf19,9Q .. 9l- med an

ledning av ltm Lasse Wiklöfs m.fl. 

hemställningsmotion till landskaps

,· styrelsen angående, en mer naturvårds

or ienterad markbearbetning. 

Landstinget har den 30 november 1990 inbegärt lag- och ekonomiutskottets 

yt~rande över nämnda motion. Utskottet, 'som i ärendet hört landskapsförstrhästa

rep Paul Holmfors och sekreteraren för· Ålands Skogsvårdsförening r.f. Georg 

Blomqvist, får i anledning härav anföra·följande. 

I motionen föreslås att landstinget hos land,skapsstyrelsen skall hemställa om att 

skogsbruksbyråns överstora markberedningsaggregat för utplantering av skog skall 

ersättas eller kompletteras med utrustning för en mer naturvårdsorienterad mark

bearbetning. 

Utskottet konstaterar att modernt skogsbruk i stor utsträckning förutsätter maski

nell beredning av kalhyggen. I marknaden finns i princip två olika;typer av aggregat 

för sådan maskinell markberedning; s.k. harvar vilka efterlämnar två sammanhän

gande spår och s.k. tläckupptagare eller punktberedare som tar upp fläckar på ca 

0,5 m2 i två rader. 

Till landskapsstyrelsens skogsbruksbyrå inköptes år 1987 en s.k. tallriksharv för 

beredning av kalhyggen. Harven ersatte en punktberedare som tjänat ut och som 

enligt vad utskottet •fått erfara inte i alla avseenden fungerade tillfredsställande. 

Som exempel kan nämnas problem med nyplantering på sank mark eftersom 

avrinningen från de gropar aggregatet efterlämnade var så dålig att stora mängder 

vatten samlades. 

Utskottet konstaterar att sammanlagt ca 200-250 ha skog, eller ca 2,5 % av den 

totala åländska skogsarealen, årligen bereds med landskapets markberedningsaggre

gat. Eftersom det enligt utskottets mening inte kan anses motiverat att för dessa 

relativt små arealer har två fullstora aggregat för markberedning bör skogsbruks

byråns aggregat enligt utskottets mening vara av sådan typ att det passar de flesta 

marktyper. Den s.k. tallriksharven får, med erfarenhet från tidigare fläckupptaga

.re, bäst anses uppfylla detta kriterium. Harven .är "därtill en av de mest slitstarka 

aggregaten i marknaden, med en-beräknad livstid om ca 10 år. Den går att justera 
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så att_ harvfårornas djup kan anpassas till marktypen och enligt vad utskottet fått 

erfara kommer man från skogsbruksbyråns sida att ytterligare förbättra justerin

g~n. . 

Harven ,~fterlämnar visserligen :synliga spår i naturen men utskottet konstaterar att 

spåren mes.t utgörs av -ris och kvistar som redan efter några år sjunker undan och 

därefter förmultnar. Skadan är således av relativt snabbt övergående natur. 
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Utskottet ställer sig dock positivt till att ·skogsbruksbyrån införskaffar ett' mindre 

agg,regg.t som skulle .utgöra ett komplement till ovannämnda harvr Aggregatet 

skulle vara av en sådan typ att det vm·e lättare att såväl använda sorn ___ lrahspOrtera 

varför aggregatet vore ändamålsenligt för små arealer och för skärgården som idag 

i, praktiken inte· har tillgång till något aggregat • 
... '. 

Utskottet har fattat beslut i ärendet efter omröstning (3-2). Ledarnöterna·Hedmarf.l. 

Jaakkola och Holmberg anmäler avvikande åsikt och anser att motionen bör 

omfattas. 

Med anledning härawfår utskottet vördsamt föreslå · 

Mariehamn den_ 20 december J 990 

i-,• 

0att Landstinget måtte förkastä hem;.: 

ställnings motion nr 14/ 1990 ... 91. ·:'· 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

"\j 

Anders Eriksson 

ordförande 

Susanne_ Eriksson· -

sekreterat'e 

.,. 
-.. 

Närvarande ._ vid ärendets avgörande behandling: , ordföranden Anders Eriksson, 

viceordföranden Söderlund samt ledamöterna Harry Eriksson, Hedman-Jaakkola och

Holmberg. 


